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 ' תמוז, תשע"וד

 מ.א. עמק חפר  -מדיניות בנושא רוכלות 

בהמשך לבחינות ודיונים, ולאחר התייעצות עם מפקד משטרת מחוז מרכז, המדיניות בתחום 
 הרוכלות תהיה כמפורט להלן:

 .1968-א' לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח2זו הינה בהתאם להוראות סעיף  קביעת מדיניות

  משמעותה:רוכלות  עניין זה,ל

 יסוק בקנייה, במכירה או בהצעת שירותים או מלאכה לציבור, שלא בתוך מבנה קבע.ע

 (1968-א' לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח2ס' )

 לליכ .א

המועצה תאפשר קיום רוכלות התאם ובכפוף לתנאים ולהוראות שיפורטו בהמשך, ב .1
 במקומות הבאים:

 פארקים ובחניוני נחל אלכסנדר;ב

עד המקומי של ון תתאפשר רוכלות בשטחי יישובי המועצה, בכפוף לקבלת אישור הוכ
 היישוב.

אפשרות לקיום רוכלות הינה מתוך רצון לאפשר לתושבים ולציבור קניית מוצרים או ה .2
 ת באמצעות רוכלות.קבלת שירותים בנסיבות המצדיקות זא

חד עם זאת, הן לעצם בחינת מתן הרישיון לעסוק ברוכלות והן לגבי הפעילות השוטפת י .3
ישנן מגבלות וצורך בעמידה בתנאים ובהוראות  -של רוכלות בעלת רישיון עסק 

ובין השאר ולרבות: שמירת איכות  -וזאת מתוך אינטרסים ציבוריים שונים  -הרלבנטיים 
הציבור; מניעת מטרדים, מפגעים, רעש ולכלוך; מניעת סכנות הסביבה; בריאות 

בטיחותיות; שמירה על שטחים ציבוריים ומתקנים / מבנים ציבוריים; שמירה על תחרות 
הוגנת עם עסקים הפועלים במבני קבע; שמירה על תחרות הוגנת עם רוכלות מאושרת 

 קודמת.
 

 יסורים ומגבלותא .ב

 תן רישיון עסק לרוכלות במקומות ו/או במקרים הבאים:ניא יאושר עיסוק ברוכלות ולא יל

יום רוכלות במקומות בהם קיים חשש להפרעה לתנועה ו/או חשש בטיחותי להולכי רגל ו/או ק .1
 לכלי רכב 

 בקרבת צמתים, בתחנות אוטובוסים, שולי כבישים, במקומות צרים וכיו"ב(. -כגון )

המשטרה, עם המיקום הספציפי של הרוכלות, על צורך בחינת נושא זה, תיערך פנייה לתחנת ל
 מנת שתיבדק ע"י מדור התנועה בתחנת המשטרה במטרה למנוע מיקום תעבורתי מסוכן.
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וכלות שמתבצעת במסגרתה פעולות של בישול ו/או הכנת מזון, בכל אופן שהוא )לרבות ר .2
 טיגון, אפייה, חימום וכיו"ב(.

 וכלות למכירת משקאות משכרים כלשהם.ר .3

 מ'. 500-במרחק הקטן מ -וכלות בסמיכות למרכזים מסחריים או לעסקים ר .4

וכלות חדשה שמבוקש בה ממכר של מוצרים דומים / מקבילים לאלו הנמכרים ברוכלות ר .5
 מ'. 250-במרחק הקטן מ –מאושרת קודמת 

 וכלות הכוללת הצבת כסאות או שולחנות.ר .6

מחוממים, כגון כריכים )סנדויצים(, וכלות שבמסגרתה נמכרים דברי מאכל מוכנים ו/או ר .7
 אלא בכפוף לקבלת אישור משרד הבריאות. -מאפים, תבשילים 

אמור אינו חל על מכירת דברי מאכל המשווקים באריזות הסגורות הרמטית ע"י יצרנים ה
 ו/או יבואנים מאושרים )כגון: שקיות חטיפים, פחיות/בקבוקי שתיה(.

ש פרטי שאינו למטרות עסקיות )כגון בשטחי/מגרשי קיום רוכלות בשטח המיועד לשימו .8
 מגורים(.

 פעמיים-וכלות באירועים חדר .ג

ל אף האמור לעיל, רישיון עסק יוכל להינתן גם לרוכלות זמנית במסגרת אירועים ציבוריים ע
פעמיים, בכפוף להגשת בקשה ובחינות מתאימות ונדרשות, לפי שיקול  –ו/או ירידים חד 

 וי.דעתה של רשות הריש

 וראות כלליותה .ד

ל המעוניין בקבלת רישיון עסק לרוכלות, להגיש בקשה לרישיון עסק לרוכלות, בהתאם ע .1
 להוראות הדין.

ל בקשה לרישיון עסק לרוכלות תחולנה כל הוראות הדין הרלבנטיות ולרבות חוק העזר של ע
 המועצה, כפי שתייהנה בתוקף מעת לעת.

רישיון עסק לרוכלות, קבלת מסמכים ו/או אישורים שות הרישוי רשאית לדרוש ממבקש ר .2
)כולל אישורים או התייחסויות של צדדים שלישיים( ו/או הבהרות / הסברים בהתאם לשיקול 

 דעתה.

שות הרישוי רשאית לפי שיקול דעתה לפנות לצדדים שלישיים לקבל התייחסותם ו/או ר .3
 אישורם לבקשה לרישיון העסק.

לא רק(, תתבצע בדיקה מול תחנת המשטרה לבדיקת רישום  עיקר ברוכלות קבועה )אבלב .4
פלילי ומודיעין של מבקשי הבקשה לרוכלות טרם אישורם, על מנת למנוע זכיינות של 

 עבריינים שהרוכלות משמשת עבורם פלטפורמה למכירת סחורה נוספת אסורה.
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ל היותר עד ליום כל שיוחלט על מתן רישיון עסק לרוכלות, הוא יוגבל לתקופה שתירשם ולככ .5
 ( של אותה שנה. 31.12הקלנדרי האחרון )

, ספטמבר חודש תחילת לאחר יחול לרוכלות העסק רישיון שמתן ככל, לעיל האמור למרות
 של לדצמבר 31 ליום עד יהיה שתוקפו עסק רישיון מתן לשקול רשאית תהיה הרישוי רשות
 .העוקבת השנה

 . נוספת לתקופה עסק רישיון מתן להמשך מחויבות כל אין

 רשות של דעתה שיקול לפי פרטני באופן תיבחן נוספת לתקופה עסק רישיון לחידוש בקשה כל
 .הרישוי

רשות הרישוי תהיה רשאית לבטל את רישיון  –מקרה של הפרת תנאי רישיון העסק לרוכלות ב .6
 העסק.

 

 2016ביולי  10

_________________________              __________________________ 
  תאריך

 רני  אידן
 ראש המועצה

 שות הרישוי כהגדרתה בחוקר
 1968 -ישוי עסקים, התשכ"ח ר
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